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Midertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med 
forlængelse af stenkiste ved Nonnebovej 7 / Toftevej 2, 5550 Langeskov

Kerteminde Kommune har den 22. juli 2022 modtaget en ansøgning om udledning af 
oppumpet grundvand i forbindelse med en grundvandssænkning ved forlængelse af 
stenkiste beliggende ved Nonnebovej 7 / Toftevej 2, 5550 Langeskov matr.nr. 31d 
og 26a Birkende By, Birkende. Stenkisten er et gennemløb under banen til afledning 
af vand og er beliggende i stationeringen km 148+375 (regnet fra København).

Det er nødvendigt af forlænge stenkisten i forbindelse med fornyelse af jernbanespo-
rene henover Fyn og en opgradering af hastigheden på strækningen mellem Nyborg 
og Odense.

Det oppumpede vand fra grundvandssænkningen vil blive udspredt på matriklerne 
31d og 26e Birkende By, Birkende. Ejerne af matriklerne har givet tilsagn om, at der 
må udspredes oppumpet grundvand på de to førnævnte matrikler.

Afgørelse

Kerteminde Kommune giver hermed midlertidig tilladelse til udspredning af oppum-
pet grundvand fra en grundvandssænkning i forbindelse med forlængelse af stenki-
ste beliggende ved Nonnebovej 7 / Toftevej 2, 5550 Langeskov. Tilladelsen gives i 
henhold til Spildevandsbekendtgørelsen1 § 44 og på følgende vilkår:

1. Udspredning af det oppumpede grundvand må kun ske på matriklerne 31d 
og 26e Birkende By, Birkende.

2. Tilladelsen gælder kun for den nødvendige grundvandssænkning i forbindel-
se med forlængelse af stenkisten ved Nonnebovej 7 / Toftevej 2, 5550 Lan-
geskov.

3. Der er gives tilladelse til oppumpning og udspredning af op til 15.000 m3 
grundvand med en maksimal oppumpning af 90 m3/t

1 Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 
nr. 1393 af 21. juni 2021
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Side 2 af 74. Udspredningen skal ske på sådan en måde, at der ikke risiko for overflade-
afstrømning.

5. Der må ikke opstå gener for de omkringboende.

6. Udspredningen skal ligeledes være så langt væk som muligt fra mosen mod 
syd og den forurenede grund mod nord. Mest optimalt vil det være, at ud-
spredningen vil ske langs jernbanen på de respektive matrikler uden at der 
sker tilbageløb.

7. Det oppumpede grundvand skal iltes og derefter ledes igennem et sandfilter 
for udfældning af okker.

8. Inden udspredningen af det oppumpede grundvand skal det renses for se-
diment via et sedimenteringsbassin/container.

9. Der skal foretages en registrering af den oppumpede vandmængde, f.eks. 
med vandur eller lignende. Efter endt arbejde med at forlænge stenkisten, 
skal oplysninger om oppumpede vandmængder indsendes til Kerteminde 
Kommune.

10. Tilladelsen er midlertidig og gælder i perioden april – september 2023. 

Tilladelser givet efter § 19 i Miljøbeskyttelsesloven2 kan jf. § 20 til enhver tid og uden 
erstatning ændres eller trækkes tilbage af hensyn til beskyttelse af miljøet, herunder 
grundvandet.

Klagevejledning

Afgørelser efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 kan ifølge lovens § 91 påklages til 
Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt.

Klagefristen er 22. december 2022.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklage-
nævnet. Du skal klage via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af 
www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på 
www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen 
sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kom-
mer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker 
at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til 
Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at 
bruge klageportalen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kerteminde Kommune i Klageporta-
len. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i 
Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

2 Lov om miljøbeskyttelse nr. 100 af 19. januar 2022

http://www.kerteminde.dk/
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Side 3 af 7Klageberettigede er ansøger, grundejer, myndigheder samt landsdækkende eller 
lokale organisationer med klageret efter loven, samt enhver med en væsentlig, indi-
viduel interesse i sagens udfald.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ifølge Miljøbeskyttelses-
lovens § 101 ske inden 6 måneder fra dato for afgørelsen.

Venlig Hilsen

Lars Lindbøg
Civilingeniør

Bilag:

• Ansøgning om udledningstilladelse

Kopi sendt til:

• Sundhedsstyrelsen (CVR nr. 12070918)
• Friluftsrådet (CVR nr. 56230718)
• Danmarks Naturfredningsforening (CVR nr. 60804214, kerteminde@dn.dk )
• Ejer af Toftevej 2, 5550 Langeskov
• Ejer af Nonnebovej 7, 5550 Langeskov

http://www.kerteminde.dk/
mailto:kerteminde@dn.dk
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Side 4 af 7Miljøteknisk redegørelse

BaneDanmark har ansøgt Kerteminde Kommune om tilladelse til udspredning af 
oppumpet grundvand i forbindelse med forlængelse af stenkiste beliggende ved 
Nonnebovej 7 / Toftevej 2, 5550 Langeskov. Det er nødvendigt af foretage en 
grundvandssænkning under arbejdet med forlængelse af stenkisten.

Kortudsnittet viser placeringen af stenkisten.

Det oppumpede grundvand vil blive spredt ud på matriklerne 31d og 26e Birkende 
By, Birkende. Inden udspredningen vil grundvandet blive iltet med efterfølgende 
udfældning af okker ligesom det vil ske en sedimentering i bassiner/container inden 
udledningen.

Udledningen forventes at ville ske i mellem april – september måned. Der vil maksi-
malt blive oppumpet 60.000 m3 med en maksimal udledning af 90 m3/t over 4 uger. 
Beregningen af vandmængderne er meget konservative og er et udtryk for i værste 
tilfælde. Det er blevet oplyst, at det sandsynligvis bliver en meget mindre mængde 
grundvand, som det er nødvendigt at bortpumpe i forbindelse med forlængelse af 
stenkisten, specielt hvis arbejdet med forlængelsen sker henover sommeren.

Nedenstående kort viser de matrikler, hvor der påtænkes udspredt oppumpet grund-
vand.

http://www.kerteminde.dk/
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Side 5 af 7

Udover grundvand kan der også være overfladevand, som skal bortledes fra ar-
bejdsstedet. 

Der er udtaget en vandprøve til analyse af det terrænnære grundvand for at vurdere 
om grundvandet er forurenet. Vandprøven blev udtaget den 10. august 2022 og er 
analyseret i henhold til bilag 2 i drikkevandsbekendtgørelsen3. 
Der er analyseret for pesticider og nedbrydningsprodukter. Vandprøven viser, at der 
er en overskridelse af drikkevandskvaliteten på 0,18 µg/l for Desphenyl-chloridazon. 
Overskridelsen svarer til ca. 2 gange grænseværdien på 0,1 µg/l. 
Der er også påvist andre rester af pesticider, men disse ligger ikke over grænsevær-
dien på 0,1 µg/l.

Vurdering af virkning på Miljøet (VVM)

Trafikstyrelsen har efter en screening den 9. juni 2022 meddelt afgørelse om at ha-
stighedsopgradering på banen mellem Nyborg og Odense ikke kræver en miljøkon-
sekvensvurdering (VVM). Trafikstyrelsen har vurderet, at projektet ikke i sig selv eller 
i forbindelse med andre planer og projekter antages at kunne påvirke udpegnings-
grundlaget for Natura-2000-områder væsentligt.

3 Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg nr. 972 af 21. juni 2022

http://www.kerteminde.dk/
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Side 6 af 7Styrelsen afgør på denne baggrund, at projektet ikke kræver en konsekvensvurde-
ring af Natura 2000-områder samt bilag IV-arter.

Kommunens vurdering

Matriklerne til udspredning er beliggende i område med drikkevandsinteresser (OD) 

Matriklen syd for jernbanen, matr.nr. 26e Birkende By, Birkende grænser mod syd 
op til Nonnebomosen, som er beskyttet § 3 natur. Matr.nr. 31d Birkende By, Birken-
de grænser nord om til et V1 kortlagt areal. 

Kortudsnit med angivelse af Nonnebomosen (skraveret med rødt) og den V1 kortlag-
te grund (markeret med blåt) 

Udspredningen af det oppumpede grundvand skal så vidt muligt ske længst væk fra 
henholdsvis mosen mod syd og den forurenede grund mod nord. Det vil sige, at 
udspredningen af grundvandet skal foregå så tæt på jernbanesporet som muligt, dog 
med en vis afstand til oppumpningsstedet. 

Der er ansøgt om udspredning af op til 60.000 m3 med en maksimal udledning af 90 
m3/t over 4 uger. Kommunen vurderer, at den ansøgte mængde  vand, som ønskes 
bortpumpet, er meget overestimeret, idet en besigtigelse af kommunens Naurteam 
den 16. august 2022 viste, at der var meget lidt vand i tilløbene til stenkisten, som 
ønskes forlænget. Derudover har ansøger oplyst på møde, at det kun er nødvendigt 
at grave ca. en halv meter dybere end bunden på stenkisten i forbindelse med for-
længelsen. Alt dette gør, kommunen anser ansøgningen om udspredning af op til 
60.000 m3 i forbindelse med anlægsarbejdet til at være meget konservativt estime-
ret.
Som nævnt ovenfor er Nonnebomosen beliggende umiddelbart syd for jernbanen og 
stenkisten. Ved at pumpe kraftigt og længe vil der kunne ske en tilstandsændring i 
mosen, hvilket skal undgås.

http://www.kerteminde.dk/
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Side 7 af 7På den baggrund sættes den maksimale oppumpning og udspredning af grundvand 
ned til 15.000 m3 over de 4 uger, som anlægsarbejdet med forlængelse af stenkisten 
er sat til samt at der maksimalt må oppumpes og udledes 90 m3/t i spidsbelastning. 

Der er udtaget en vandprøve til analyse efter drikkevandsbekendtgørelsen for kon-
trol af pesticider. Der fundet et enkelt pesticid, som var over grænseværdien og en-
kelte andre under grænseværdien på 0,1 µg/l, men dog målbare. Pesticidet over 
grænseværdien er Desphenyl-chloridazon, hvor koncentrationen var 0,18 µg/l, hvil-
ket er ca. 2 gange grænseværdien.
Kommunen vurderer, at det ikke giver nogen mening at rense for det fundne pesti-
cid, idet vandprøven er udtaget i det terrænnære grundvand, hvortil det oppumpede 
grundvand nedsiver igen. 

Det er Kerteminde Kommunes samlede vurdering, at der ikke er forhold vedrørende 
beskyttelse af jord og grundvand, som taler imod, at der meddeles tilladelse til ud-
spredning af de oppumpede grundvand på de angivne vilkår.

http://www.kerteminde.dk/
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Kerteminde Kommune 
Plan, byg og miljø  
Lindøalléen 51 
5330 Munkebo      22.  juli 2022 
 
 
Ansøgning om midlertidig udledningstilladelse i forbindelse med grundvandssænkning, når vi 
forlænger en stenkiste, bane km 148+375 BVS og BHS (version 2) 
 
 
Projektets baggrund  

Banedanmark foretager sporfornyelse og hastighedsopgradering fra 180 km/t til 200 km/t på den 30 km 
lange jernbanestrækning fra Nyborg til Odense. Projektet udføres primært fra april til august i 2023. 
Forberedende arbejder vil dog kunne finde sted før, og afsluttende arbejder forventes gennemført i 
september-oktober 2023.  

For gennemførelse af sporfornyelsen og hastighedsopgraderingen er der behov at forlænge enkelte 
stenkister langs banestrækningen. I forbindelse med udgravningen til dette arbejde vil der flere steder være 
behov for grundvandssænkning eller simpel tørholdelse, da bunden af udgravningen ligger under 
grundvandsspejlet. 

Der søges med nærværende ansøgning om midlertidig udledningstilladelse til nedsivning i forbindelse med 
grundvandssænkning ved forlængelse af stenkiste på bane km 148+375. 
 
Stenkisteforlængelsen finder sted på matr.nr. 26a og 31d Birkende By, Birkende, areal på banens 
højre og venstre side (km 148+375). 
 
Matrikel 26a og 31d er i privat eje. Trods flere forsøg er det endnu ikke lykkedes os at få kontakt med ejerne 
af de to arealer. Vi bliver ved med at ringe og banke på. 
 
Stenkistens placering fremgår af nedenstående figur 1. 

 
Figur 1: Placering af stenkisteforlængelser. 
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Figur 2: Stenkiste på banens venstre side ved km 148.375. 

Udledningen 

Der ansøges om tilladelse til midlertidig udledning til nedsivning på matr.nr. 26a og/eller 31d Birkende 
By, Birkede 

Udledningen forventes at foregå mellem april og september 2023. 

Vandet, der ønskes udledt, vil være grundvand fra sugespidser samt evt. overfladevand. 

Den totale vandmængde forventes at være maks. 60.000 m3, og der forventes en maksimalvandføring på 
ca. 90 m3/t over 4 uger. Beregningen af vandmængderne er meget konservativ og dermed et udtryk for 
worst case. 

Vandkvalitet 

Der er gennemført geotekniske forundersøgelser ved stenkisten og i den forbindelse blevet etableret 3 
geotekniske boringer ca. 5 m fra stenkisten, 1 på venstre og 2 på højre side af banen. Fra én boring på 
hver side er der udtaget en vandprøve til analyse af pH, jern, phosphor, kvælstof og suspenderede stoffer. 
Resultaterne fra disse er vedlagt som Bilag 1. Der er ikke registreret forekomst af sprøjtegifte eller deres 
nedbrydningsprodukter i det terrænnære grundvand (MiljøGIS). 

Renseforanstaltninger 

Der vil blive etableret de nødvendige renseforanstaltninger for at overholde eventuelle krav i den 
midlertidige udledningstilladelse. 

Det oppumpede vand iltes om nødvendigt ved simpel beluftning og ledes gennem et sandfilter for 
udfældning af okker. 

Det oppumpede vand renses for sediment via et sedimentationsbassin/container med bundfældning. 
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Overfladevand og natur 

Denne ansøgning handler kun om tilladelse til udledning. Vi har søgt separat om vandløbstilladelse til at 
udbygge stenkisten. Det har imidlertid vist sig, at den forlængelse, vi havde projekteret, ikke kan 
realiseres på grund af vandløbets forløb. Vi arbejder på at kunne revidere ansøgningen om udvidelse af 
stenkisten. 

 

Vi har i den første version af denne ansøgning (jan 2022) skrevet følgende: 

”…Derfor søges der hermed også om, hvad der måtte være relevant i forhold til naturbeskyttelsesloven 
og vandløbsloven.” 

Da vi siden har sendt en konkret ansøgning vedr. vandløbsloven, gælder denne ansøgning nu udelukkende 
tilladelse til udledning og evt. dispensation fra nbl § 3.  

I forhold til den midlertidige arbejdsplads, der skal etableres over vandløbet, er der sendt en forespørgsel 
afsted til Kerteminde Kommune om, hvorvidt dette kræver dispensation fra § 3. 

Hvis I har spørgsmål eller ønsker yderligere information, er I velkomne til at kontakte mig. 

 

Med venlig hilsen  

Lisbet Løvendahl  
Projekteringsleder, Miljø 
Tlf. 3036 3291 
Mail llda@BANE.DK 

Banedanmark 
Arealer & Miljø 
Anlæg, Planlægning  
Carsten Niebuhrs Gade 43 
1577 København V 
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